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★ La nova esperantlingva gvidlibro pri Zagrebo lanĉita
★ Bjelovar invitas al la kongreso de kroataj esperantistoj 

en majo 2011
★ Mortis Vesna Parun - la plej granda kroata poetino
★ Zamenhof-festo en Juda Komunumo en Zagrebo 

la 20an de decembro 2010
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Karaj legantoj!
Sur la titolpaĝo vi vidas la 

novan Esperantlingvan gvidlibron pri 
Zagrebo. Ĝi estis lanĉita lastsomere en 
Havano dum la julia Universala Kongreso 
de Esperanto. Traduke prizorgis ĝin 
Judita Rey Hudeĉek, prezidantino de 
Kroata Esperanto-Ligo. Lingve kontrolis la 
gvidlibron Davor Klobučar. La broŝuron 
ricevis ĉiu kongresano en Velika Gorica 
kun la kongresaj materialoj en la turisma 
saketo. Esperanto-Societo Bude Borjan 
dediĉis al la broŝuro apartan vesperan 
programon kiam pri ĝi parolis prezidantino 
Judita Rev Hudeĉek la 27an de oktobro 
(Ŝi pri la havana kongreso prelegis por la 
membroj de Kroata-hispana societo la 7an 
de septembro en la zagreba Biblioteko 
kaj legejo Bogdan Ogrizoviĉ. La prelego 
havis la titolon Havanaj impresoj). La 
eldoninto de la broŝuro Turisma Asocio 
de la urbo Zagrebo nun preparas novan 
Esperantlingvan gvidlibron pri ĉirkaŭaĵo 
de Zagrebo. (Tradukis ĝin Judita Rey 
Hudeĉek, lingve kontrolis Davor 
Klobučar).

Vi povas legi pli ampleksan 
raporton pri la 8a kongreso de Kroataj 
esperantistoj en Venka Gorica, ol 
permesis al ni la lasta numero de Tempo 
dediĉta al Zagoije. Ĉi-numere pri la kongreso 
raportas Davor Grgat. Vi povas koni 
ankaŭ la kongresan rezolucion. Dum la 8-a 
kongreso, Dokumenta Esperanto-Centro 
el Đurđevac, fondita la 13-an de junio, estis 
akceptita kiel nova societo-membro de KEL

La reĝo mortis! Vivu la reĝo! 
Konforme al tiu pensmaniero - post Velika 
Gorica la torĉon de la 9a kongreso 
de kroataj esperantistoj transprenis 
esperantistoj en Bjelovar. Tie ni ne havas 
Esperanto-klubon, sed tie vivas pluraj 
esperantistoj, individuaj membroj de 
Kroata Esperanto-Ligo. Legu pli en la 
artikolo de Josip Pleadin.

Elinter multaj lastsomeraj 
aranĝoj, ni elstarigas REF - Renkontiĝon 
de Esperantlingvaj Familioj en Stara 
Sušica en Gorski Kotar. Pri ĝi raportas 
organizanto Vanja Radovanoviĉ La aktiva 
Vanja aktuale dum novembro ekspozicias 
siajn belajn fotojn pri nekonataj aspektoj 
de Zagrebo en la ekspozicio en sia firmao 
Ericsson-Tesla.

Ke la kastelo Stara Sušica 
montriĝis aparte ĉarma, pruvas la klopodo 
de Kroata Esperanto-Junulara Asocio: 
KEJA planas reveni al Stara Sušica per 
la arango MIRO en somero 2011, pri Kio 
informas la novelektita prezidanto de 
Studenta Esperanto-Klubo kaj Kroata 

Esperanto-Junulara Asocio Divo 
Pui itika. Li, devene el Dubrovnik, studas 
ekonomion en Zagrebo. Ni prezentas lin 
ĉi-numere kiel ĵurnaliston, tradukiston kai 
fotiston. Li intervjuis junan verkistinon el 
Dubrovnik Mila Pavićević kai tradukis 
ŝian rakonton La knabino e! glacio/ 
Djevojčica od leda. Mila Pavićević gajnis 
en Bruselo en septembro 2009 Eŭropan 
Premion por Literaturo por Kroatio La 
premion enmanigis al ŝi la prezidanto de 
Eŭropa Komisiono Jose Manuel Barroso.

Doktora disertacio de Vladimira 
Rezo el zagreba Instituto por kroata 
lingvo kaj lingvoscienco traktas la temon 
pri novhistoria legado de revuo Nuntempaj 
alrigardoj/Savremeni pogledi. Tiucele 
ŝi esploras la agadon de D-ro Leo Kuhn, 
esperantisto, kunfondinto de Ia revuo, 
pereinta en la koncentrejo Jasenovac. KEL 
Kunlaboras pri esploroj per sia arkivo pri la 
revuo La Suda Stelo, kaj DEC per eltrovo 
de pluraj informoj pri Kuhn en sia arkivo.

De la 29a ĝis la 31 a de oktobro 2010 
niaj bosniaj kolegoj festis centan jubileon 
de la agado por Esperanto en Bosnio kaj 
Hercegovino. Judita Rey Hudeĉek kaj 
Zlatko Tišljar partoprenis, invititaj nome 
de bosniaj esperantistoj en la festo. Kadre de 
lajprogramo okazis Ronda Tablo pri la temo 
Europa Unio - hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ;

LKK de la 9-a kongreso de kroata j esperantistoj okazonta en Bjelovar. 
De maldekstre: Zdenka Polašek, Marija Kapelac, Josip Pleadin, 

Ljerka Stilinoviĉ (prezidantino) kaj Nenad Margetiĉ. 
Sur la foto mankas Grozdana Grubiŝiĉ-Popoviĉ.

Lingvaj kaj kulturaj aspektoj Restado 
en Sarajevo estis la okazo por konatiĝi 
kun la nova eio de bosniaj esperantistoj en 
Sarajevo, ĉe la strato de Kralj Tvrtko 19, 
aĉetita de Esperanto-Ligo de Bosnio kaj 
Hercegovino. Raportas Zlatko Tišljar

La plej granda kroata poetino 
Vesna Parun mortis la 25an de oktobro 
en Stubičke Toplice. Ni adiaŭas de ŝi per 
nekonata poemo dediĉita al esperantisto Ivo 
Boroveĉki.

Nia membro el Rijeka, universitata 
profesoro pri literaturo Danijela Bačić- 
Karković gajnis premion de la urbo 
Rijeka pro la impona volumo de rakontoj pri 
Rijeka, kiun ŝi kompilis sub la titolo Rijeka 
u priči/ Rijeka en la rakontoj en 2008 Ni 
kore gratulas al ŝi! En la sescentpaĝa volumo 
(kun resumo en Esperanto) trovis sian lokon 
ankaŭ Esperantlingva novelo de Spomenka 
Štimec La lasta batalo de la moretto.

Kroata ekonomkisto Mijo 
Mirkoviĉ (1898 -1963) konata per poeta 
nomo Mate Balota estas prezentata en tiu ĉi 
numero, en la Jaro de egalaj eblecoj 2010: 
per la poemo Mia nigra fraf esperantigita 
de Ivo Boroveĉki. Ni dankas pro ia permeso 
de publikigo al la filo Ante Tone Mirkoviĉ

En v Hrvatska Kostajnica 
Spomenka Štimec malkovris valoran 
postlasaĵon de Antonija Jozičić, 
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kies Esperanta traduko de prozaĵo Konfeso 
de aŭtorino Milka Pogaĉic peris la kroatan 
literaturon al la ĉina lingvo en 1931.' Legu 
pli ĉi-numerel

Ni informas ke trideko da 
germanistoj de la zagreba Filozofia 
fakultato renkontas Esperanton en 
prelegserio pri planlingvoj de D-ro Velimir 
Piškorec

En Sisak komenciĝas preparoj por 
la 3a Esperanto-boatado sur la rivero 
Kupa okazonta de la 31a de julio 2011 .

La la de novembro estas la 
tago kiam en Kroatio ni memoras pri niaj 
forpasintoj. Unu el niaj societoj» Esperanto 
Societo el Riieka fidele zorgas pri Ia tombo 
en Opatija, kie estas enterigita la unua 
kroata esperantistino el Osijek, Marija 
Pilepić.

Specialajn gratulojn ni sendas 
al Pula Tie vivas honora membro de 
Universala Esperanto-Asocio kaj 
de Kroata Esperanto-Ligo d-ro Ivo 
Borovečki. Li lemis Esperanton en 1940. Li 
en 2010 silente festis - 70 jarojn de sia 
esperantistigo! Al la ideo de Esperanto li 
fidelas 70 jarojn! Ni levas glason al lia sano!

Per kunlaboro de kanadaj kaj 
francaj esperantistoj reaĉeteblas la libro La 
Eta Princo de Antoine Saint-Exupery Pri 
la reeldono kiel lingva revizianto kunlaboris 
Davor Klobučar.

Spomenka Ŝtimec prelegis 
por membroj de Rotary-Klubo Zagreb- 
Sesvete la 7an de oktobro en Sesvete.

Okaze de la apero de libro pri la 
centjara historio de Esperanto en Maribor 
Zlatko Tiŝljar prelegis la 20an de oktobro 
en Esperanto-Societo Binie Borjan pri 
multflanka kunlaboro per Esperanto inter 
Zagreb kaj Maribor dum lajarcento. Boris 
Čović en la sama societo omaĝis per prelego 
la al la 25-jariĝo de UNESCO-rezolucio en 
Sofio realigita de Tibor Sekelj. La prelego 
okazis la loan de novembro 2010.

Divo Pulitika gvidas novan 
kurson por studentoj en Studenta 
Esperanto-Klubo ekde la 8a de novembro 
2010. En DEC en Đurđevac la 11-an de 
novembro finiĝis intensa unumonata kurso 
okazinta kunlabore kun Urba biblioteko, 
gvidita de Josip Pleadin.

Esperanto-Societo Bude Bor
jan preparas sian 65 jaran jubilean 
feston, kunlabore kun Kroata Unuiĝo 
de nevidantaj esperantistoj, kiu festas 
sian 40-jariĝon. La festo okazos dum la 
Zamenhof-tago la 20-an de decembro 2010 
en Juda Komunumo je 19h00. Bonvenon 
al ĉiuj! La programon reĝisoras Judita Rey 
Hudeček.

Kaja Farszky preparas muzik- 
projekton por marimbro por kiu ŝi bezonas 
tradukon a e la himno de Homero. Lucija 
Borĉiĉ Esperantigis por la programo de 
Kaja Farszky la poemon Al Gea.

La 6an de novembro jarkunvenis 
Kroata Unuiĝo de Nevidantaj 
Esperantistoj.

Niaj kristnaskaj kaj novjaraj 
bondeziroj atingos vin per decembra 
Tempo nur en januaro. Nome, tiam ni rajtas 
uzi donacitajn 200 afrankitaj kovertojn de 
Hrvatska pošta/Kroata poŝto, laŭ speciala 
somera konkurso kie KEL partoprenis per 
engaĝiĝo de Spomenka Ŝtimec, Davor 
Klobučar kaj KajaFarszky.

Spomenka Ŝtimec

EN VELIKA GORICA KONGRESIS 
KROATAJ ESPERANTISTOJ

Kroata Espreranto Ligo kaj Esperanto-societo 'Mondo paca’ en Velika 
Gorica organizis la 8-an kroatan Espera nto-konge son, kiun krom enlandaj esperantistoj, 
partoprenis anakŭ reprezentantoj de Bosnio kaj Hercegovino, Litovio kaj Korea Respubliko.

La kongreso okazis la 11-an kaj la 12-an de septembro 2010, en la kulturdomo 
Galženica en Velika Gorica. La dua kongresa tago ekskursigis la kongresanojn tra Turopolje.

La kongresanoj ricevis belajn saketojn de Turisma Asocio de Velika Gorica kun 
multaj turismaj informoj kaj inter ili la belan Kongresan libron kaj la novan prospekto pri 
Zagrebo en Esperanto

La kongresa programo komeciĝis per la kroata kaj Esperanta himnoj, prezentita 
de la lokaj kantistoj. La kongreson salutis Stjepan Zarina, prezidanto de Loka Kongresa 
Komitato. Salutis ankaŭ la vicurbestro de Velika Gorica Stjepan Kos, kiu laŭdis la atingojn 
de Esperanto en Velika Gorica. La kongreson salutis deko da reprezentantoj de Esperantaj 
kluboj en Kroatio kaj gastoj. Tra la programo gvidis esperantisto el Velika Gorica Dan 
Đaković. Dum la kongreso ni havis la okazon aŭdi la du poemojn de Josip Pleadin, originale 
verkitaj en Esperanto kaj recititaj de Vida Jerman. La poemoj gajnis premiojn en Belartaj 
Konkursoj de UEA en Havano 2010

La prezidantino de KEL Judita Rey Hudeček, interalie konstatis, ke ni kroatoj 
kongresas kun malmultnombra anaro, sed nia forto estas bone konata en la internacia 
Esperanto-Movado.

Sekvis labora parto de la kongresa programo. Prezidis lajaboran sesion de la 
programo aktorino Vida Jerman kun d-ro Jozo Mareviĉ kaj Stjepan Zarina Ekonomikisto 
Vjekoslav Morankiĉ, vicprezidanto de KEL, parolis pri Lingvo kiel identeca demando 
sur novaj teritoriaj unuiĝoj, aparte rilate EU-n, kaj mag. Zlatko Tiŝljar sekretario 
de Eŭropa Esperanto-Unio. Lia temo estis: Problemo kaj krizo de la ideo pri lingva 
egalrajteco en EU.

Vicprezidanto de KEL mag. Radenko Milosevic esprimis siajn opiniojn pri la 
kroata lingvo en Eŭropa Unio

Post mallonga kafopauzo. sekvis prelego de d-ro Zlatko Hinŝt, membro de 
prezidantaro de KEL Amikumado inter zagrebaj kaj kroatiaj esperantistoj - nia plej 
bona preparo por EU, kaj Antun Kovač, prezidento de Kroata Unuiĝo de Nevidantaj 
Esperantistoj, parolis pri la temo Demando de eŭropa komunikado kaj kontaktado de 
blinduloj Sekvis pluraj demandoj al kiuj respondis la prelegantoj mem.

Fine de la kongreso la kongresanoj akceptis Ia kongresan reolucion.
La organizantoj regalis ĉiujn partoprenantojn per tagmanĝo en la hotelo Garni.
En la posttagmezaj horoj, ni vizitis Muzeon ae Turopolje, kie ni estis informitaj 

pri Esperanto-movado en Velika Gorica, kaj por ni antaŭ la Muzeo estis prezentita folklora 
programo Kantoj kaj dancoj de Turopolje. La programo finiĝis per dancoj el Koreio, 
prezentita de korea gastino Ko Kyung JA.

Daŭrigo sur la paĝo 4

Fotis Kara An
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Dimanĉe ni partoprenis ekskurson kaj rondveturon kun turismaj gvidantoj al 
Andautonia (antikva arkeologia trovejo). Tie entuziasmigis nin teatra prezentaĵo en Esperanto pri nistorio de Andautonia, kiu estis parto de Romia Lmperio. Ni vizitis la lignan preĝejon de Sankta Barbara en 
Velika Mlaka. Sekvis vizito al Ligna 
Vilao en Lomnica, kaj al vilaĝo Mraclin, la vilaĝo kun specialaj lignaj domoj nomataj 
ĉardakoj. Tie ni vizitis la domon de la unua espersantisto de la regiono, kun intereso rigardis liajn korespondaĵojn el la tridekaj jaroj kaj la vortojn kiujn li en Esperanto enskribis en sian - stalon. La ekskurso finiĝis per vizito al Turopoljski Lug kaj per tagmanĝojn konata restoracio Odranski 
ribič en Čička PoljanaLa kongresa ekskurso finiĝis en la fabrikejo de Likvoroj Brigljeviĉ Kie ni adiaŭis de Velika Gorica en gaja etoso. La geedzoj Brigljeviĉ kiel gejunuloj estis kunfondintoj cie Esperanto-Societo en 
Velilo GoricaKun konsterno ni ĉiuj kelkajn tagojn post la kongreso aŭdis, ke la lokoj tra kiuj ni promenis, inkluzive Andautonia kaj 
Čička Poljana, jam venontsemajne suferis de grandega inundo.La programo okazis en du lingvo Dum ekskurso gvidis profesiaj ĉiĉeronoj. La tradukon prizorgis Spomenka Ŝtimec.Ni ŝuldas grandan dankon al la Organiza komitato, kiu de la komenco ĝis la fino ĉiun laboron detale planis. Ni dankas al la urbaj instancoj kiuj donis grandan atenton al la kongreso, por ke la kongresanoj kunportu belajn kaj neforgeseblajn impresojn el Velika Gorica kaj ĝia ĉirkaŭaĵo.Kiel membro de Esperanto- 
Societo el Split mi esprimis mian deziron, ke iam la kongreso gastu en la sudo de Kroatio. Mi supozas ke miaj kolegoj volonte organizus nacian Esperanto-kongreson. Sed mi komprenis, ke por inviti la kongreson, ne sufiĉas nur la bona volo de esperantistoj. La invitanta urbo devas disponi pri ĉ. 20.000 kunaoj por la elementaj kongresaj kostoj. Bjelovar estas la urbo kiu serĉas nun tiun monon por ke kroataj esperantistoj gastu en 
B jelovar en la jaro 2011.

Davor Grgat

Post la esperantlingva teatraĵo pri antikva Andautonia Fotis Viado Jurkoviĉ

KONGRESA REZOLUCIO
La 8-a kongreso de kroataj esperantistoj okazinta en Velika Gorica la 

11-an de septembro 2010 akceptis la jenan rezolucion
La kongreso konstatas ke en la Eŭropa Unio (EU) malgraŭ formala 

proklamo de egalrajteco de ĉiuj naciaj lingvoj en EU, en praktiko la apliko de 
laborlingvoj metas grandan plimulton de lingvoj en neegalan pozicion kaj kreas 
monopolan pozicion por la angla lingvo.

La Kongreso Konstatas ke Respubliko Kroatio verŝajne tre baldaŭ estos 
akceptita kiel membro-ŝtato de EU kaj devos akcepti la lingvan realon en kiu la 
civitanoj de Kroatio ne povos agi kadre de instancoj de EU en sia lingvo (krom la 
kroataj membroj de Eŭropa Parlamento), sekve ne povos efektivigi sian bazan 
rajton pri uzado de la gepatra lingvo ekster sia patrujo.

La kongreso konstatas ke granda politika kaj ekonomia kreaĵo kiel 
Eŭropa Unio ne povos longdaŭra funkcii sen interkonsentita interlingvo kiu 
ebligus efikan komunikadon kaj simbolus komunan eŭropan identecon.

La kongreso tial invitas la registaron de Kroatio akcepti ĉiun inviton al 
interregistaraj konferencoj en kiuj oni traktos la lingvan reĝimon en EU aŭ mem 
iniciati tian interregistaran konferencon.

La partoprenantoj de la kongreso el 16 urboj de Kroatio 
Noto:
La kongresa rezolucio estis sendita al la oficejo de la Kroata Registaro, al la 
oficejo de la Prezidento D-ro Ivo Josipovic kaj al la oficejo de EU en Zagrebo.

ŜANĜOJ EN LA ESTRAROJ 
DE SEK KAJ KEJA

Studenta Esperanto-Klubo Zagrebo kaj Kroata 
Esperanto-Junulara Asocio havis Jarkunvenon la 15an de 
oktobro 2010. Estis elektita nova estraro kun la prezidanto Divo 
Pulitika. Sekretarias Maja Valentia Vicprezidanto de SEK 
estas Lana Podgorŝek. Kasisto Kaja Farszky.

Divo Pulitika estis elektita ankaŭ kiel prezidanto de 
KEJA.

Sur la foto: Kaja Farszky transdonas la ŝlosilojn kaj la 
stampilon de SEK al la nova prezidanto Otvo Pulitika.
Fotis Milivoj Uroic
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EN MAJO 2011 NI KONGRESOS
EN JELO VAR

Provu respondi al tre interesa demando: Ĉu vi iam 
partoprenis Esperanto-aranĝon en Bjelovar? Malfacile vi 
respondos per jes, ĉar en Bjelovar malofte okazis Esperantaj 
renkontiĝoj. Ĉu ne maljuste, se ni scias, ke Bjelovar havis 
Esperanto-societon tuj post la zagreba Unuiĝo de Kroataj 
Esperantistoj. Jam en 1909 Fran Kolar - Krom fondis en 
Bjelovar la societon kiu kun multaj perturboj, en diversaj 
formoj ekzistis ĝis la momento kiam ĝi perdis sian societejon 
en 1990-aj iaroj.

Ekde 1923 okazadis sudslavaj (jugoslaviaj) kongresoj, 
kaj post sendependiĝo de Kroatio kongresoj de kroataj 
esperantistoj, sed en la tuta historio ĝis nun, neniam landa 
kongreso okazis en Bjelovar!

Ĉe la pasinta jarkunveno de KEL estis lanĉita la 
ideo, ke la 9-a kongreso de kroataj esperantistoj okazu en 
Bjelovar en 2011, omaĝe al la 100-jariĝo de publikigo de 

trezoro de V oraĵisto, la unua libroforma verko tradukita 
el la kroata en Esperanton. Ankaŭ tiu traduko estas merito de 
Fran Kolar, kiu inter 1906 kaj 1919 vivis en Bjelovar, kaj en 
1911 proprakoste eldonis la faman verkon de Senoa. En 1919 
li translokiĝis al Zemun, lasinte en Bjelovar la firman bazon 
por intensa Esperanto-agado.

La estraro de KEL en oktobro 2010 akceptis la 
»roponon pri okazigo de landa kongreso en Bjelovar, kaj 
ĵaldaŭ poste fendiĝis LKK kiu entuziasme ekaktivis por atingi 
a deziratan celon - venigi 150 kongresanojn al Bjelovar! 

Kunteksu kun la LKK tiun ĉi revon, kai ni kune realigu ĝin! 
La kongresa devizo estu "Ĉiuj al Bjelovar"! Kiel kongresaj 
datoj estas elektitaj la 14-a kaj la 15-a de majo 2011. Nia 
kongresejo estos la urba Kulturdomo.

Kune kun ĉi tiu numero de Tempo vi ricevos la 
kongresajn aliĝilojn. Ni startas frue, por povi zorge organizi la 
plej gravan landan Esperanto-aranĝon. Ne atendu aliajn, sed vi 
mem aliĝu la unua! Eluzu la Zamenhofan tagon en Zagrebo 
(la 20-an de decembro), kaj jam tie transdonu vian aliĝilon al 
LKK kai pagu la kotizon. Se vi ne ĉeestos la Zamenhofan 
tagon, la kongreskotizon vi povas pagi per banko, uzante la 
ĉi-kune ricevitan pagilon, kaj la aliĝilon sendu samtempe al 
Kroata Esperanto-Ligo.

Kiel kutime, LKK klopodas organizi senpagan 
busveturadon por kongresanoj el Zagrebo, kaj anKaŭ 
kongresanoj el aliaj urboj povos kunvojaĝi en la sama buso. 
Rezervu vian lokon sufiĉe frue, ĉar nombro da disponeblaj 
lokoj estas limigita. Ni atentigas vin, ke rezervi sidlokon 
en la buso povas nur tiuj kiuj al KEL sendis plenigitan 
aliĝilon kaj pagis la kongreskotizon.

Se vi venas al Zagrebo el aliaj urboj (ekzemple el 
Dalmatio, Istrio ktp.), kaj bezonas tranokton, LKK organizos 
tranokton en favorpreza hostelo Arena en Zagrebo. Por tiuj 
kiuj venos al Bjelovar el Slavonio, eblas organizi loĝadon 
en Đurđevac (25 km), kaj senpagan transporton al Bjelovar. 
Se vi tamen venas rekte al Bjelovar, je via dispono estas la 
hotelo Centra! (ni nun traktas pri loĝkostoj) kaj privataj 
apartamentoj.

Ĉar la programpreparoj ankoraŭ ne estas finitaj, vi 
povas anonci al LKK partoprenon per via programero, sed ju 
pli frue des pli bone. LKK formis apartan kongresan retpaĝon 
kiu ekfunkcios tuj post distribuo de ĉi tiu numero de Tempo. 
Tie vi povos legi pri ĉiuj aktualajoj, do bonvolu ofte viziti la 
kongresan paĝon, lasi viajn komentojn kaj esti informita pri 
la evoluo de kongresaj preparoj. Pri la kongreso vi povos 
informiĝi ankaŭ el Tempo, kaj la lastajn, detalajn informojn

Z7Z7&

vi ricevos el Kongresa libro post via alveno.
Ni preparas ankaŭ turisman ekskurson, kiu okazos 

dimanĉe, la 15-an de majo. En via aliĝilo nepre menciu vian 
retadreson por kontakto, pere de kiu vi ricevos ankaŭ detalajn 
informojn pri la kongresa ekskurso.

Por ĉiuj demandoj kaj kontaktoj staras je via dispono 
la bjelovara LKK:

lkk.bjelovar@gmail.com
respektive 

feerka Stilinoviĉ (prezidanto),
Spomenka Stimec (sekretario de KEL), kaj LKK-anoj 

Grozdana Grubiŝiĉ-Popoviĉ, Marija Kapelac, Nenad Margetiĉ, 
Josip Pleadin kaj Zdenka Polašek

http://wivw.ipemity.com/home/kroata.kongreso

URBESTRO DE BJELOVAR 
AKCEPTIS ESPERANTISTINON 

LJERKA STILINOVIĈ
La 9an de novembro la urbestro de Bjelovar, s-ro Antun 

Korusec, akceptis Ljerka Stilinoviĉ, kiu nome de Loka Kongresa 
Komitato prezentis al la urbestro la planojn pri la okazigo de la 9a 
kongresa de kroataj esperantistoj en Bjelovar en junio 2011. 
La urbestro kun intereso informiĝis pri la planoj kaj petis financajn 
informojn pri la aranĝo. Li proponis la baldaŭan renkontiĝon de sia 
taskigita oficisto kun la reprezentanto de Kroata Esperanto-Ligo 
kaj anoncis laŭeblan helpon de la urbaj instancoj. Ljerka Stilinoviĉ 
gvidas ekde 1995 la financajn fakon de Kroata Esperanto-Ligo, 
finance kun Vera Roknic gvidis la eŭropan tradukprojekton de KEL 
kaj perfekte konas niajn eblecojn.

S.Š.

LA 17a MIRO 
EN STARA SUŠICA?

Kroata Esperanto-Junulara Asocio konsideras La eble
con okazigi la 17an MIROn (Intemacian Junularan Renkontiĝon) 
en Stara Sušica en Gorski Kotar. La lokon malkovris junaj espe 
ramistoj per Renkontiĝo de Esperantlingvaj Familioj 2010. I a 
aranĝo MIRO estas planata de la la de aŭgusto 2011, post Interna
cia Junulara Kongreso en Kievo en Ukrainio. KEJA nun formas 
organizan komitaton por startigi la organizajn laborojn kaj traktas 
kun la IJK-organizantoj pri reciproka reklamado.

Đ. P.
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KASTELO EN GORSKI KOTAR 
GASTIGIS ESPERANTAJN FAMILIOJN

Post 9 jaroj Kroatio denove gastigis Esperantajn familiojn: ĉi-somere, inter la 25-a de julio kaj 8-a de aŭgusto, en Gorski Kotar, en kastelo Stara Suŝica, okazis la 32-a REF, Renkontiĝo de Esperantaj Familioj. Partoprenis ĝin 59 personoj el 14 familioj el 11 landoj, ne tiel multe kiel dum pasintaj jaroj (kiam foje eĉ pli ol 80 personoj partoprenis ĝin!), ĉar krizaj tempoj lasis sian spuron ankaŭ inter esperantistoj kaj ankaŭ pro la fakto ke ĉi-jara REF estis ia plej kosta en la tuta historio de REF. Bedaŭrinde, jaroj kiam en Kroatio eblis feriumi agrable kaj malmultkoste estas ĉe ni jam for ... Tamen, spite al tio, ĉi-jara REF estis bonega aranĝo por la tuta familio, riĉa je diversaj aktivadoj orientitaj kaj al infanoj kaj al gepatroj.REE' estas nekutima aranĝo en la Esperanto-mondo: malantaŭ ĝi staras neniu organizo, nek Esperanta nek ajna alia, ĝin ankaŭ neniu finance subtenas kaj tio signifas ke ĝi estas tute sendependa kaj ĝian vivon direktas nur la familioj kiuj ĝin regule partoprenas. Kaj tiumaniere REF vivas jam 32 jarojn: ekde la komenco tio estis la aranĝo por familioj en kiuj Esperanto estas regule parolata kai kie ĉiuj membroj regas la lingvon - la celo de REF’ neniam estis varbi por Esperanto inter neesperantistaj familioj aŭ instrui Esperanton al familioj en kiuj ne ĉiuj konas la lingvon, sed montri al infanoj kiuj jam komprenas kaj parolas Esperanton ke ekster ilia familio vere ekzistas “Esperantujo”, ebligi komunan ludon kaj amuziĝon cie infanoj en Esperanto kaj tiumaniere montri ke Esperanto estas utila lingvo kiun oni povas uzi por ĉio - eĉ ludoj. Dum jaroj tiu jam menciita ĉefa celo de REF ne ŝanĝiĝis - kaj tio estas vere mirinda afero, teni la saman komunan celon spite al ŝanĝoj de pluraj generacioj nur la manieroj por atingi ĝin ŝanĝiĝis dum la tempo. Antaŭe, en fruaj REl*’-aj jaroj, partoprenantaj gepatroj preparis plurajn prelegojn, instrukciojn kaj lingvajn ludojn por plibonigi kaj vigligi la lingvon en infanoj, kaj nun oni ĉefe subtenas komunajn aktivadojn inter infanoj kaj inter infanoj kaj gepatroj por tiel vivigi la uzon de la lingvo kompreneble, ne forgesante la gravecon de la lingvokvalito).Estas grave mencii ke ne ĉiam ĉiuj decidoj estis faritaj unuavoĉe: ekzemple, estas foje malfacile diri ĉu iu certa familio plenumas kondiĉojn starigitajn en “neskribita REF-a leĝo”, ke infanoj estas regule alparoligita en Esperanto de gepatroj kaj/aŭ aliaj personoj kaj ke ili almenaŭ 

VIZITU LA JENAJN RETEJOJN: 
wunv.esperanto .hr 

www.zagreb -turist .info .hr 
http:// edukado .net/ 

http://esperanto-plus/ru/koresponda-servo/

komprenas Esperanton. Foje gepatroj preferas eĉ dum F.-aranĝoj alparoli infanojn en nacia lingvo aŭ toleras krokodiladon de iliaj infanoj kun aliaj infanoj kio povas malbone influi la etoson inter infanoj, ĉar tiuj kiuj ne komprenas tiun nacian lingvon sentas sin eljetitaj el la grupo. Do, temas pri tiklaj aferoj, kaj pro infanoj kaj pro gepatroj mem kaj pro la rilatoj inter familioj mem ... Sed REF tamen travivis ĉiujn tiajn diskutojn kaj disputojn kai ankoraŭ bone servas la originalan celon ke kaj gepatroj kaj infanoj fartu bone dum la aranĝo kaj vigligu la lingvouzon ĉe infanoj (kaj gepatroj).Aldona menciinda afero estas tiu ke dum lastaj jaroj forte ŝanĝiĝis la strukturo de familioj kiuj partoprenas REF on (kaj tio signifas ke la sama ŝanĝo okazis en tuta “denaska” parto de Esperantujo): preskaŭ malaperis Esperante parolantaj familioj en orienta Eŭropo kaj nombro de tiaj familioj en okcidenta mondo daŭre kreskas. Estas malfacile klarigi tiun fakton ... Ŝajnas ke ĝenerala malprogreso de Esperanto en orienteŭopaj landoj dum lastaj 20 jaroj nun montras sian vizaĝon ankaŭ je tiu ĉi kampo kaj unuiĝo de okcidenteŭropaj landoj kaj pli kaj pli forta miksado de nacioj tie helpis ankaŭ pli rapidan kreskon de Esperanto- familioj tie.Sed, lasu ni tamen la teoriojn por iu alia artikolo kaj diru iomete pli pri la ĉi-jara REF!Ĉi-jara REF, organizita en tre bela kastelo (nuntempe uzata kiel junularripozejo), ofertis al partoprenantoj multe da spaco kaj aktivadoj en ĝiaj ejoj dediĉitaj por tiuj du semajnoj nur por REF-anoi. Aldone, la belan naturon ĉirkaŭ la kastelo oni uzis por pluraj ekskursoj al najbaraj pintoj kaj kanjonetoj kaj, fine, ankaŭ por du tuttagaj ekskursoj al Adriatika marbordo kiu troviĝas nur je unu horo for - speciala ĝuo por tiuj kiuj venis el senmaraj landoj aŭ de la nordo’ Ciujn laborgrupojn preparis la partoprenan toi mem (tio ankaŭ estas parto de REF-a tradicio!) kaj plurajn preparis la infanoj mem, por siaj amikoj, kaj tiel montris sian kreemon kaj memstarecon. Por mi estas ĉiam bele vidi kiel infanoj el diversaj landoj tute spontane uzas Esperanton en siaj ludoj ... Kompreneble, tiu “enkonduko” ne iras ĉam glate kaj novuloj bezonas iom de tampo por alkutimiĝi al tia etoso, sed post 2-3 jaroj ili sentas sin jam kiel plenrajta parto de tiu interesa internacia mondo kaj tiumaniere infanoj ne gajnas nur je kampo de lingvoscio sed ankaŭ je kampo de kultura interkompreno, toleremo kaj 

ĝenerala edukado. Kaj tio estas nur komenco: miaj infanoj tre ĝuis nian septembran eksterREFan viziton al du germanaj familioj kiujn ni ekkonis dum REFoj... Kaj rigardante niajn amikojn el familioj Tiŝljar, Maia, Danka kaj nun ankaŭ Tina, ni povas vidi ke ili vivas tre riĉan intemacian vivon kaj tie REF-aj partoprenoj certe multe helpis.Fine, mi, kiel organizanto (kune kun mia edzino Dasa Filipĉiĉ kaj infanoj, 10-jara filo Vedran kaj 6-jara filino Zrinka) povas diri ke organizado de REF estis granda laboro, ne ĉiam facila (60% de partoprenantoj estis ja infanoj kiuj ĉiam navas siajn apartajn bezonojn kaj dezirojn), sed tamen ĉiam ĝojiga kaj ni estis tre feliĉaj ke ni povis gastigi tiel buntan grupon en nia lando kaj vivi en tiel granda “familio” (kaj tio veras, dum la aranĝo regis tute familieca etoso!) dum 2 REF aj semajnoj! Ni sentas nin tute kontentaj pri ĉi jara REF kaj ĝojas ke ni ricevis tre pozitivajn reagojn de ĉiuj familioj kiuj partoprenis ĝin.P.S. Indas mencii ke venontjara REI7 okazos plej verŝajne en Skandinavio, aŭ en Svedio (en urbeto Lesjofors, kie antaŭ kelkaj jaroj okazis I JK) aŭ en Danio kaj tio iĝos plej norda REF en sia historio! Alia menciinda afero estas ke lokaj ĵurnalistoj montris sian intereson pri tiu ĉi aranĝo kaj preparis du radio elsendaĵojn por Radio 
Rijeka kaj Radio Delnice kaj artikolon por “Novi list”. Televid-kanaloj tamen ne vizitis nin kvankam ili ankaŭ esprimis la intereson pri REF. Kaj, laste, mi deziras laŭdi laboristojn de organizo Dom mladih 
Rijeka kiu posedas la kastelon pro tre profesia kaj bonkora servo kio multe helpis al la sukceso de la tuta aranĝo!

Vanja Radovanoviĉ

PLANLINGVOJ 
EN FILOZOFIA 

FAKULTATO 
DE ZAGREBO

D-ro Velimir Piškorec 
kadre de sia instruado en Filozofia 
fakultato, en la fako pri la germana 
lingvo, daŭrigis ĉi aŭtuno la instruadon 
de la kolegio Planlingvoj. Trideko 
da studentoj de antaŭdiplomaj studoj 
pri la germana lingvo, studas per la 
germana pri diversaj planlingvaj temoj 
kaj interalie, el diversaj vidpunktoj, 
traktas Esperanton.

S. Š.
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EN SARAJEVO RpNDA TABLO 
EŬROPA UNIO - HIERAŬ, HODIAŬ, MORGAŬ 

- LINGVAJ KAJ KULTURAJ ASPEKTOJ
De la 29-a ĝis la 31-a de oktobro 2010 okazis en Sarajevo 

(Bosnio kaj Hercegovino) Ronda Tablo okaze de lOO-jariĝo de 
Esperanto-movado en tiu lando. Kolektiĝis reprezentantoj el 14 
landoj kaj aro da gravaj sciencistoj kaj internaciaj movadaj gvidantoj. 
Ni povis aŭdi prelegojn de fakuloj kiuj diversmaniere lumigis 
la temon kaj miaopinie estus grave aperigi kolekton de referaĵoj 
libroforme kiel grava kontribuo al la tiutema teorio.

La prelegtitoloj mem diras kiel interesa estis la Ronda 
tablo:

Michel Due Goninaz: "Kiu(j) lingvoj) por kia Eŭropo?” 
Oscar Puig: "Lingvo, nacio, ŝtato",
Maria Butan: "Eŭrop-ujode multkultureco kaj multlingveco" 
Fabrizzio Pennachietti: "Lingva hegemonio pro kultura 

prestiĝo"
Zlatko Tiŝljar: "Eŭropa identeco kaj lingvoj"
Đorđe Dragojloviĉ: "Eŭropa Unio - tentoj de identeco en 

fono de akulturado"
Istvan Erti: "Lingvaj minoritatoj en Eŭpa Unio”
Nikola Rašić 'La romaa: la plej eŭropa lingvo el ĉiuj, sed 

tamen..."
Eduard Kusters: "La belga kompromiso’
Bard hvi Selimi: 'Albanoj - estontaj civitanoj de EU - kion 

ili alportas?"
Barbara Pietrzak: Unuiĝintaj en diverseco - Esperanto por 

ver-konformigi tiun devizon’
Laszlo Gados: 'Kial EU ne povas oficiale havi komunan 

peran lingvon?'
Boĵidar Leonov: Lingva problemo en la patent- kaj 

sciencteknika informado"
Post ĉiu referaĵo estis vigla diskuto kaj mi notas ĉi tie nur 

kelkajn por mi tre intersajn detalojn aŭ diskuterojn aŭditajn sen 
aparta ordigo:

En 1861 nur 2,5% da italoj regis la italan lingvon 
(Pennachietti).

Britio elspezas jare por instrui fremdlingvojn 2 milardojn 
da eŭroj kaj Francio 8 miliardojn. Samtempe Britio enspezas pro tio 
10-13 miliardojn jare (Due Goninaz).

Ĉiu lingvo dependas de rimedoj por defendi ĝin (Due 
Goninaz).

Ŝtato kaj nacio: Kian nacion havas urbanoj de slovena 
urbeto Kobarid, kiuj en la 20-a jarcento ŝanĝis 11 -fojojn ŝtaton en kiu 
ĝi estis?

Solvi eŭropan lingvan demandon oni devus per interŝtata 
kunordigado - neje la nivelo de EU (Gados).

Esperantistoj ne komprenas la politikan sferon kaj misagas 
en tiu kampo (Čolić).

Fotis Zlatko Tiŝljar

Krom la rondtabla intensa laboro en moderna hotelo Terme, 
en Ilidža (parto de Sarajevo) oni dediĉis iom da tempo al solenaĵo 
okaze de lOO-jariĝo de la BkH movado sabaton vespere. Senad Čolić 
prezentis ampleksan referaĵon pri la historio de la movado, kun ĝiaj 
brilaj punktoj, silentaj fazoj (militoj), solidarecoj de esperantistoj kaj 
ĝia nova feniksa renaskiĝo.

Plejmulton pri tiu historio mi konis, sed surprizis min 
la ekscio ke inter 1930 kaj 1941 (do en paca tempo) esperantistoj 
estis en BkH persekutataj, pluraj enkarcerigitaj kaj oficiale estis 
malpermesite agi en E-societoj. Tio ne okazis ekzemple al kroata 
movado kiu aktivis tiutempe en la sama ŝtato Jugoslavio. Ni aŭdis 
ankaŭ belegan koncerton de bosnia kantistino, specialistino pri tre 
specifa tradicia kantspeco "sevdalinko”, kiun ĉiuj ĝuis.

Sabaton posttagmeze ni trovis tempon ankaŭ por rapida 
trarigardo de la urbo Sarajevo. Por eksterlandanoj estas aparte 
impresa la fakto ke en proksimeco de kclkcent metroj troviĝas 
ĉefpreĝejoj de kvar religi-organizoj: la islama, la katolika, la 
ortodoksa kaj la juda, kio sendube pruvas la toleron kiun en Bosnio 
flegis dum jarcentoj la tri popoloj kaj kiun artefarite Milošević de
truis dum la lasta milito inter 1992 kaj 1995. Pri la milito restas ne 
plu multaj eksteraj signoj ĉar la urbo estas grandparte renovigita kaj 
en la suno ĝi brilis loge. Tamen oni ĉiam ree estas trafata de teruro 
vidante tabulojn sur domoj antaŭ kiuj pro bomboj estis mortigitaj 
plurdekoj da simplaj civitanoj. En Sarajevo dum la milito fare de 
serbaj taĉmentoj mortigitaj 14.000 urbanoj.

La estraranoj de Esperanto-Ligo de BkH fiere montris an ni 
nove aĉetitan kaj renovigitan ejon (iaman loĝejon) de proksimume 40 
kvadrataj metroj kun korto centre de la urbo.

Ĉio vidita montris ke en BkH reekfloris la movado Plej 
impresis min ĉeesto de pluraj gejunuloj.

Zlatko Tišljar

FILMADO DE TURISMA FILMO 
PRI ZAGREBO

Ni informis vin en la lasta numero de Tempo ke Turisma 
asocio de la urbo Zagrebo investis en sian novan filmon pri turismaj 
aspektoj de Zagrebo. Ilustrante diversajn aktivecojn de la zagreba 
turismo, la filmo iom prezentas ankaŭ Esperanton kaj turismon. Kiel 
aspektis la filmado, tion vi povas vidi sur la foto de Divo Pulitika, kiu 
la 22an de septembro fotis intervjuon pri Esperanto kun Katarina 
Saviĉ kaj David Rey Hudeĉek.
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VESNA PARUN
(1922-2010)

PRI LA VIVO 
DE VESNA PARUN

Vesna Parun naskiĝis la 10-an 
de aprilo 1922 sur la insulo Zlarin apud 
urbo Šibenik. Ŝi studis romanistikon kaj 
filozofion en la Filozofia fakultato en 
Zagrebo.

Ŝia unua poemo estis 
publikigita kiam ŝi havis dek jarojn. La 
sekva poemo La invito havis la plej 
gravajn ideojn kiuj lasos spuron tra ŝia 
tuta verkaro: la himno al la vivo, laboro 
kaj kuraĝo. Krom la poezio, ŝi verkis 
infanajn poemojn kaj satirajn versojn, 
la prozon kaj la dramojn. Kvar el ŝiaj 
dramoj estis surscenigitaj. Multaj ŝiaj 
verkoj estas tradukitaj en diversajn 
lingvojn. Ŝi ricevis multajn laŭdojn kaj 
premiojn. En la jaro 1970 en Parizo ŝi 
ricevis La Diplomon por la poezio.

Ŝi estis la plej grava poetino 
de la dua parto de la 20-a jarcento en 
Kroatio. Ŝi estis la unua kroata poetino 
kiu vivis nur de kaj por la poezio.

(Laŭ Vikipedio kompilis en 
Esperanto M. Žeželj)

D-ro Ivo Borovečki, kiu 
tradukis plurajn poemojn de poetino 
Vesna Parun, afable disponigis al 
Tempo nekonatan poemon de Vesna 
Parun. La poemon ŝi dediĉis al li, okaze 
de sia restado en Pula en 1975. La 5an de 
februaro 1975 ŝi gastis ĉe sia amikino- 
verkistino Tatjana Arambašin 
Amatora astronomo Ivo Borovečki 
dum la vizito al Tatjana Arambašin 
memoris ke ĝuste tiuvespere bonege 
videblis la planedoj Jupitero, Marso 
kaj Saturno, troviĝantaj tiutage sufiĉe 
proksime unu de la alia. La verkistinoj 
entuziasmigis pri la ideo spekti tion. 
D-ro Borovečki veturigis ilin malfrue 
nokte al la promenejo apud la maro por 
observi la ĉielon. Revene al la loĝejo de 
Tatjana, Vesna Parun prenis de la 
tablo sian poemaron Mi hontas morti 
/Stid me je umrijeti kaj dediĉis la 
libron jene:

VIZITO AL VESNA PARUN
La fakto ke mi somerumis en 

Stubičke Toplice, la urbeto kie en hotelo- 
malsanulejo vivis Vesna Parun, estis bona 
okazo por viziti ŝin.

Estis varma somera postagmezo 
kiam mi post ŝia permeso eniris ŝian 
cxambron. La fakto ke el la lernejaj tagoj 
en mi vivas ŝia poemo Vi kies manoj pli 
castas ol la miaj plifaciligis tiun viziton. 
Min surprizis la simplecon de la poetino. 
Mi transdonis al ŝi Esperantajn salutojn. 
Tiam. en la jaro 2002 en siaj 80-aj jaroj, ŝi 
versis la poet-satirajn poemojn pri kiuj ŝi 
parolis simple kaj ĝoje. Si travivis multajn 
viv-malfacilaĵojn kaj eĉ tiam havis multajn 
problemojn, precipe sanproblemojn, sed ŝi 
brilis de la vivĝojo.

Ŝia peto estis ke mi aranĝu ke la 
eldonisto de ŝia libro La bluoj /Modrine 
provizu ŝin per la aŭtoraj ekzempleroj de la

NEKONATA POEMO DE VESNA PARUN 
DEDIĈITA AL ESPERANTISTO

Kad počne najezda
Ponoćnih zvijezda
Moje je srce
Žalosno, i pati
Jer ljubav ne može
Kočijašu dati,
Ni Velikom ni Malom
Psu, ni Biku...
Poezijo, iz Hada
vrati mi 
Euridiku.

Dr Ivi Borovečkom
Vesna Parun
Pula la San de februaro 1975

Ni publikigas la versojn 
en la kroata - eble ili utilos por iu 
literaturesploristo.

Ne multe estas konate ke 
Vesna Parun okupiĝis ankaŭ pri 
pentroarto kaj faris plurajn belajn 
bildojn. Unu ŝia bildo Tri gameoj, 
troviĝas en la loĝejo de Borovečki en 
Pula.

Borovečki esperantigis ŝian 
poemon Opijmo kočijaša koji vozi 
naše dane/ Ni ebriigu la koĉeron 
veturiganta niajn tagojn en la jaro 
1955. Tiam Vesna Parun gastisen lia 
zagreba loĝejo en Buconjiĉeva 4. Ĝi estis 
publikigita en la maja numero de La 

libro La bluoj. La bluoj/Modrine estas ŝia 
dulingva poemaro: ŝiaj kroatlingvaj versoj 
aperas en la libro dulingve, en Esperanta 
traduko de Lucija Borĉiĉ. Mi volonte 
plenumis ŝian peton.

Mia dua vizito estis por informi 
ŝin ke la peto estos plenumita. Mi havis du 
ekzempleroj de la libro. Unu por ŝi kaj unu 
por mi, kiun ŝi volonte subskribis. Ŝi donacis 
al mi satiran libron Doko kaj Dokonda.

Ŝi forpasis la 25-an de oktobro 
2010 en la 88-a jaro. Sur insulo Šolta estas 
ŝia tombo. De tiu insulo devenas ŝia patrino, 
ŝi tiel kontinuas aŭskulti la bruon de la 
maro kaj cikadan kantadon, kaj en mia 
animo sparkas la beleco de ŝiaj versoj. Estas 
agrable scii, ke Esperanta poetino el Grekio 
Despina Patrinu grekigis ŝian poemon Vi 
kies manoj pli castas ol la miaj

Mirjana Zeželj

Suda Stelo 1966.
Kiam li estis en Etiopio li 

esperantigis ŝian poemon Da si blizu/ 
Se vi estus proksime. Ĝi aperis en la 
dua numero de Norda Prismo 1957.

Lucija Borĉiĉ esperantigis 
tutan poemaron de Vesna Parun La 
Bluoj/ Modrine por Intemacia Kultura 
Servo 1999.

Marko Demetroviĉ estis la 
unua kiu esperantigis ŝian poemon Ti 
koja imaš ruke nevinije odi mojih/ Vi 
kiu havas pli ĉastajn manojn.

Vesna PARUN
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POSTLASAĴO DE ANTONIJA JOZIČIĆ 
EL KOSTAJNICA EKSPOZICIOTA 

EN LERNEJA MUZEO EN ZAGREBO
Antonija Jozičić estas la 

instruistino kiu en la jaro 1913 publikigis kiel 
propran eldonon verkon de Milka Pogaĉic 
Konfeso. Tiu verko iel atingis Ŝanhajon kaj 
el ĝi rezultis ... la unua literatura traduko 
el la kroata al la ĉina. Ĝi estis eldonita en la 
eldonejo Shangiru en 1931. El Esperanto 
ĉinigis ĝin ĉina verkisto Wang Luyan (1902- 
1944). La spuron pri la verko mi trovis en 
Konciza historio de la ĉina Esperanto- 
Movado, kie ĝi estis notita kiel verko el 
Jugoslavio. Mi petis ĉinajn esperantistojn 
trovi por ni la ĉinan verkon kaj raportis en 
Tempo 1/2005 kun danko al Tan Xiuzhu, 
kiu malkovris la ĉinan libron en Ĉina Ŝtata 
Biblioteko

Kiam jurnalistino Nives 
Gajdobranski urĝe bezonis amrakonton 
por rubriko de rakontoj en Vjesnik, kaj 
mendis ĝin ĉe mi, mi verkis kroatlingvan 
rakonton Bukedo por fraŭlino Antonija. 
Ĝi estis publikigita en Vjesnik okaze de 
Valentin-tago, la tago de enamiĝantoj, kaj 
alvokis atenton en Kostajnica precipe en 
la familio de Milica JLukiĉ, heredinto de 
Antonija Jozičić.

En oktobro 2010 mi gastis ĉe 
Milica kaj vizitis la ĉambron de Antonija 
Jozičić muntita kiel ekspoziciejo de 
malnova Kostajnica en la konstruaĵo de 
Građanska škola okaze de la kastana festo 
en Kostajnica. Kiam en la okdekaj jaroj la 
centro de Kostajnica estis ŝanĝkonstruita, la 
domo de la familio Jozičić estis malmuntita. 
Heredintoj ricevis modestan anstaŭan 
domon. Mi vizitis la tombon de Antonija 
Jozičić. De ĝi videblas la ĉarma rivero 
Una kaj trans ĝi, de minareto de Bosnia 
Kostajnica aŭdeblas la voĉo de muezino.

El la postlastaĵo multo legeblas 
Antonija Jozičić naskiĝis la 6an de junio 
1869 en Nova Gradiška. Ŝi finis elementan 
lernejon en Petrovaradin. Ŝi estis filino de 
la direktoro de gimnazio en Kostajnica. Ŝi 
lemis Esperanton kun sia fratino Manja en 
1910 kaj en 1911 veturis al Antverpeno por 
partopreni en la tiea Universala Kongreso 
de Esperanto. Venontjare ni trovas ŝin en 
Krakovo. La fratino Marija akompanis 
ŝin. En 1913 Antonija en Kostajnica 
propraeldone publikigas Konfeson de 
instruistino-verkistino Milka Pogaĉic. 
La milito interrompas ŝian poresperantan 
agadon, inter la heredintoj cirkulas onidiro 
ke ŝin en Kostajnica vizitis eĉ sinjoro 
Zamenhof kaj ke ili renkontiĝis kaj parolis 
Esperanton en la loka secesistila hotelo (tiu 
kiu havas la formon de ŝipo Titanio). Eble iu 
esploros kiu mosto vizitis Kostajnica, certe 
ne estis Zamenhof mem?

Ŝi instruis en Velika Kopanica, 
Vinkovci kaj Kostajnica.

Post la milito ni trovas ŝin en 
UK en Praha 1921 kaj Nŭrnberg 1923. 
En la jaroj 1923 kaj 1926 ŝi kongresis 
en Jugoslaviaj Esperanto Kongresoj en 
Zagrebo, respektive Maribor. Kiam ŝi ne 
kongresis, ŝi brodis. Manlaboretoj estis 
unu el la fako kiun ŝi instruis. Si instruis 
matematikon, geometrion, desegnadon kaj 
belskribadon.

Ĉu Antonija mem donacis sian 
libron al ĉina kongresano de UK en Praha? 
Ni ja scias ke en Praha partoprenis ĉinoj. 
Raportis al ni pri tio propramemorc 
Jelena Manojloviĉ, kie ŝi dum la kongreso 
akompanis Klaran Zamenhof?

Ĉu tiu ĉina esperantisto el Praha 
estis la kuriero kiu la kroatan libron venigis 
ĝis Ŝanhajo?

Mi iniciatis en Kroata lernaj 
muzeo ekspozicion de la postlasaĵo de 
Antonija Jozičić. Kroata Esperanto- 
Ligo traktas kun la direktorino de la muzeo 
pri programo dum La nokto de la muzeo 
en januaro 2011. Tiam la muzeo okazigu 
la ekspozicion pri Antonija Jozičić kaj 
gastigu kurseton pri Esperanto kaj pri la 
ĉina ... centjarojn post kiam instruistino el 
Kostajnica vizitis sian unuan Universalan 
Kongreson en Antverpeno.

Spomenka Štimec

DINKO MATKOVIĆ 
EN VERDESKAJ PENSOJ

Esperantisto Dinko Matković 
havas plian libron enhavanta liajn 
aforismojn. Kiel ni jam informis 
Verdeskaj Pensoj aperis en Bjalistoko 
2009 per la eldonejo KLEKS de Georgo 
Hanazlik.

En la sama libro aperas afrismeskaj 
pensoj de pluraj kroatoj: Ivo Lapenna, 
Zlatko Tiŝljar kaj Spomenka Štimec.

Ni citas kelkajn aforismojn de Dinko 
Matković elektita de Georgo Hadzlik 
por Verdeskaj Pensoj

Eĉ guto malgranda konstante 
frapante kaŭzas - kapdoloron.

En la komenco estis la Adama 
vorto kaj la Eva repliko.

El ĉiuj monatoj la plej bela - la 
miela.

La stomako kredas al la dentoj - 
ne al la oreloj.

Ekzistas ateistoj kiuj vivas kiel 
dioj.

Monmanko ne estas ĝenerala: 
Ia mono mankas nur al la plimulto de la 
homaro.

Mate Balota (1898-1963)

MIA NIGRA FRAT'
Vi, frat' mia nigra, el alia barako, 
eĉ vian nomon mi ne konas, 
por mi vi estas Negro el Afrik' dezerta, 
sed mi vin kiel fraton rekonas.

Kiam ni kune levas la sakojn da cemento 
vi levas ilin ol mi pli bone, 
kaj dum finkuiratas nia polento, 
vi gardostaras laŭbezone.

Sed kion fari, frato, pri frateco mia, 
ĝi ne valoras eĉ pipon da tabako.
Morgaŭ mi veturos al Marbordo nia, 
vin atendas tie nure la barako.

Ĉar vi povas reveni neniam 
en la landon de vi forgesitan, 
pro ĉifona pantalon' kaj linbluzo ia 
via tuta havajo estas forperdita.

Via nigra edzino ĉi-tien ne venos, 
kun la mamoj pomece ŝvelantaj, 
la sola virino kiun en ĉi mondo vi prenos 
du frankojn pli de la nigraj estas postulanta.

Vi, frat' mia nigra, el alia barako, 
kiel vi fartas, dum ne plu mi kapablas 
aŭskulti blankulojn. Tiele ĉiuvespere 
espero je pli mava sorto probablas.

(1935)

E! la ĉakava dialekto de la kroata tradukis 
Ivo Borovečki
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Verdeskaj Pensoj
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INTERVJUO KUN LA VERKISTINO 
MILA PAVIČEVIĆ

• Kiam vi entuziasmigis pri 
literaturo?

Mi entuziasmigis pri literaturo kiam mi ellernis legi. Kaj iumaniere mi samtempe komencis verki do ĉio komenciĝis unu post la alia. Amo pri verkado eslas ĉiam ligita al amo pri legado kaj... mi ne scias, en infanĝardeno mi ĉiam diferencis de aliaj infanoj ĉar mi pli ŝatis legi ol ludi kaj saltadi kaj mi pensas ke ĉio tio restis en mi ĝis hodiaŭ.
• Kiu estis via plej granda 

subtenanto?Min subtenis miaj gepatroj, instruistoj, profesoroj... Mi estis tre bonŝanca ĉar ili tre true vidis ke mi havas tiun talenton kaj tiam mi havis tre grandan subtenon de miaj gepatroj ... ankaŭ de profesoroj kaj instruistoj de ĉiuj specoj. Kun ilia helpo ĉio estis pli facila. Mi supozas ke ekzistas multaj talentitaj homoj kiuj ne havis tiun bonŝancon ke ilia unua libro estu eldonita en la 5a klaso.
• Ĉu via vivo ŝanĝiĝis kiam vi 

venis en Zagrebon?Nun kiam mi venis studi mia vivo multe ŝanĝiĝis. Pensu, mi vivas sola, mi estis la nura infano kiu ĉiam havis subtenon de siaj gepatroj. Nu, mi ankoraŭ havas ĝin, sed mi devas lerni esti sendependa kaj mia tago tre diferencas de tiuj tagoj kiam mi estis en baza aŭ meza lemejo, kiam mia unua, oni tiel diru, devigo, estis lerni kaj poste dum la vespero mi havis tempon por verkado. Nun aperis iuj tre praktikaj problemoj kiuj estas solvendaj, sea mi ja klopodas, mi verkas kiam mi havas tempon post ĉio kion mi devas fari pri la fakultatoj (la Drama kie oni devas kontinue labori kaj la Filozofia kie mi studas komparan literaturon kaj la grekan kaj kie mi ankaŭ devas iom verki). Por gazetoj aŭ por iu projekto mi verkas kiam mi sentas la bezonon kaj mi vere ne kredas je inspiro ... je tio ke oni sidas sub iu arbo kaj jen oni ekscias pri kio verki. Kiam mi volas, mi povas verki en trajno, en mia ĉambro en Zagrebo aŭ Dubrovniko, je iu plaĝo ... samas por mi.
• Kion vi verkas? Ĉu nur 

fabelojn kiel Knabino el glacio?Ne, mi unue verkas poezion, mia unua eldonajo estis poezio, mi komencis per tio kaj ĝis la hodiaŭa tago tio restis mia plej granda amo. Fabeloj similas al poezio, pro diversaj eblaj solvoj kaj el ĉiuj specoj de prozo tie mi fartis plej bone. Sed mi estas unue poetino.
• ĉu vi havas iun modelon? 

Kiun verkiston kaj kiun specon de verkoj 
vi preferas?Mi estas studentino pri kompara literaturo kaj se vi demandas min pri iu modelo mi ne povas facile respondi ĉar ni lernas pri multaj epokoj, stiloj, verkistoj ... multaj verkistoj influis min, kaj kroataj kaj eksterlandaj do estus tre malfacile elekti nur unu. Al mi ŝajnas ke en la nuna tempo neniu verkas ion novan, ĉio jam estas verkita. Do estus malĝuste elekti unu

verkiston. Ekzemple en baza lemejo mia plej ŝatata verkisto estis Edgar Alan Poe (mi navis iun gotikan fazon ... mi ne diras ke li estas gotikano, sed tieldire ...). Ĉiuj verkistoj ŝanĝiĝas de tago al tago kaj mi ne povas elekti unu.Kaj pri specoj de verkoj ... hm ... mi ŝatas antikvan epokon, klasikismon, sed ankaŭ postmodernismon ... ne ekzistas iu epoko kiun mi ne ŝatas.
• Kiun vian rakonton vi ŝatas 

plej multe?N u mi ne scias, ĉiuj diras, kaj ankaŭ mi supozas, ke oni ne ŝatas siajn proprajn rakontojn tiel kiel tiujn de aliaj. Certe, kiel ĉe multaj verkantoj, ĉe mi ekzistas tiu sento ke la lasta infano estas la plej ŝatata. Ĉar tio kion mi laste skribis estas plej proksime al mia pensmaniero ĉar mi grandiĝis verkinte. Kaj Kompreneble iujn aferojn kiujn mi skribis en la kvina klaso mi nun ne eldonus. Mi ne diras ke tio ne estis bonaj aferoj, sed eble mi nun ne verkus ilin tiumaniere kaj mi certe ne ŝatas ilin kiel mi ŝatas miajn ĉi somerajn verkaĵojn. Kvankam, post iu tempo tiuj fruaj verkoj fariĝas pli kaj pli karaj ... do eĉ tio ŝanĝigadas. Al mi tiu ĉi rakonto Knabino 
el glacio estas speciale kara kaj mi estas tre ĝoja ĉar ini gajnis la premion tiel juna kaj ĉar gravaj kroataj verkistoj rememoris ĝuste min. Mi estis sendube la plej juna en la konkurso kaj mi estas honorigita kaj dankema al ĉiuj kiui el la granda nombro da junaj kroataj verkistoj proponis ĝuste min. Mi ankaŭ tre kontentas ke el ĉiuj rakontoj ĝuste Knabino 
el glacio gajnis ĉar temas guste pri fabelo. Kaj mi pensas ke se oni bezonas ion hodiaŭ, oni bezonas fabelojn. Mi kredas ke ili estas bonaj ankaŭ por gejunuloj kaj maljunuloj kaj pri tiu verko mi tre kontentas, kvankam jam pasis iom da tempo de kiam mi verkis ĝin.

• Kiun verkon vi ŝatis plej 
multe kiel infano? Kion legis al vi viaj 
gepatroj?Nu mi estis vere stranga infano. Mi lemis legi leginte Man Ford ĉar mia patrino ne volis ke mi legu tion ... Ŝi pensis ke tio estas stultaĵo. Kaj tiel mi eklegis kiam mi aĝis 2 aŭ 3 jarojn leginte bildstriojn ĉar tio estis malpermesita. Sed mi ankaŭ grandiĝis kun tiuj klasikaj rakontoj de Ivana Brliĉ Mažuranić, Hans Christan Andersen kaj ĉio kion infanoj devus legi en tiu aĝo. Mi tre frue ekamis poezion. Mi pensas ke unu el la unuaj Ebrojn kiujn mia patrino legis al mi estis poezio de France Preŝern.

• Kion vi legis laste?Hmhm... mi provos rememori ... ah, mi pensas ke mi laste legis Antigonon de Jean Anouilh. Li estas franca dramisto kaj ial mi okupiĝis pri li en ĉi tiu semestro kaj post kiam la ekzamenoj finiĝis mi decidis denove legi tion. Ni legas multajn aferojn en la fakultato simple ĉar ni devas, kaj tiu estas unu el miaj plej ŝatataj dramoj. Mi denove okupiĝis pri li post tri jaroj. Tion mi ŝatas, kiam oni denove legas ion post multa tempo kaj denova ŝatas la verkon. En multaj okazoj, kiam vi legas/vidas ion en 5a klaso kaj decidas ke vi amegas tion, leginte tion dum la fakultato vi seniluziiĝas kaj konkludas ke vi estis tre ... stulta. Tio ne okazis al mi pri ĉi tiu verko kaj pro tio mi estas ĝoja.
• Ĉu Dubrovnik troviĝas en 

viaj rakontoj?Tio estas tre malfacila demando ĉar oni ne povas trovi ĝin tian kia ĝi estas ... fabeloj estas senlokaj kaj sentempaj, kvankam iuj el ili okazas en malgrandaj apudmaraj urboj kiuj similas al Dubrovnik. Sed, la urbo tamen iel rostas en mi, mi volus reveni tien post la fakultato, kvankam ini ne ŝatas prognozi pri tiel malproksima futuro. Kiom da mi estas en tiuj fabeloj, da mia sperto, tiom fakte da Dubrovniko estas tie ankaŭ.
• Per kiaj sentoj estas plenigitaj 

viaj verkoj?Hm, mi ne scias, denove tia demando ... mi jam diris al vi ke mi ne kredas je fabelo. Tiuj rakontoj estas verkitaj kiel stilekzercoj surbaze de kvin difinitaj temperoj per kiuj mi volis verki rakonton. Fine tiuj difinitaj tempaj eroj estis la 'ŝlosilo" kiu elirigis la verkon el mi, kaj ne iu ena inspiro aŭ sento je kiu mi delonge kredis.
• Kie vi vidas vin en futuro?Mi ne ŝatas fari prognozojn pri malproksima estonteco, sed mi ja scias ke mi ĉiam verkos, ne gravas kio estos mia laboro, ĉar tio estas la afero kiun mi ĉiam amis kaj mi faras tion bone. Kaj kion mi volus krom tio ... nu. mi ne studas en 2 fakultatoj ĉar mi ne povas decidi, sed ĉar multaj aferoj interesas min, do min altiras kaj labori kiel tradukistino kaj kiel dramistino en teatro. Mi vidos, mi vere ne povas decidi, sed mi kredas ke mi ne ĉesos verki.
• Kaj iu proksima futuro?Mi nun iras al Germanio (al Bono)
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al ilia universitato kie mi kiel parton de programo "Reading Europe legos el tiu libro 'Knabino el glacio kaj aliaj fabeloj". Mi ĉiam tre ĝoje partoprenas tiajn kunvenojn kiel tiu ĉi, ĉar ĝi estas humanitara. Do tio okazos en proksima futuro, mi tien iros post 7-8 tagoj. Ligite al iom pli longaj planoj, mi volas diplomiĝi kaj poste mi vidos...
• Cu vi pensas ke junaj verkistoj 

en Kroatio havas sufiĉe da subteno?Ĉiufoje kiam mi pensis ke ne ekzistas iu kiu helpus, kaj kiam televido kaj aliaj medioj diris al ni ke ĉio estas nigra, ke junuloj ne povas trovi laboron, al mi okazis io bela. Mi simple eksciis ke mi gajnis tiun ĉi premion, mi ne konkursis. Mi eksciis dum mi promenis ie, sur la strato, kaj tio montras al mi ke ekzistas homoj kaj fakte mi estas tre dankema al tiuj homoj kiuj helpis al mi fariĝi tio kio mi nun estas. Mi kredas ke ĉiam ekzistos iu kiu aŭskultos junulojn. Tiaj ne estas multaj, sed oni devas esti kredema je bonaj aferoj.
intervjuis Divo Pulitika

The European Union Prize 
for Literature 

2009

Culture Prag’.rnme

ALEKSANDER FLAKER
(1924 -2010)

KNABINO EL GLACIO
Iam en fora tempo, tempo ege fora, en iu malgranda kaj tute nekonata reĝlando, vivis tute sola eta knabino el glacio. La knabino ne havis gepatrojn, almenaŭ ŝi neniam ekkonis ilin. Ŝi eĉ ne havis geamikojn, ŝi estis tro malvarma por ke iu ludu kun ŝi.Ŝi vivis sur la pinto de stela, neĝa monto en eta neĝa domo. Ĉiumatene la sennoma nega knabino eliris el la dometo kaj rigardis la sunon. Ŝi ne povis tro longe rigardi ĝin por ne degeli. Sur la najbara monto vivis kruela reĝo kun sia familio: la malbona reĝino kaj ilia nura filo. La princo estis juna, honesta, bela kiel la suno. Li estis vera malo de siaj maljunaj kaj malbelaj gepatroj. Unutage la princo ekiris promeni kaj, kiel tiaj aferoj kutime okazas, li renkontis la knabinon. Li tuj enamiĝis; ŝi estis tiel blanka kaj bela kiel glacio. De tago al tago, kiam la suno ekleviĝis, la princo venis rigardi la glacian knabinon rigardantan la sunon. Li revenadis al la reĝa kastelo nekutime ĝoja. Tio ĝenis liajn gepatrojn do ili decidis serĉi helpon.Tli vizitis la vilaĝan magiiston, senvaloran kaj malbonan serviston. La magiisto estis tute griza kiel muso, malaika kiel bastono, kaj la malbono eliradis el liaj sangruĝai okuloj. Kiam li vidis la reĝon kaj la reĝinon apud sia pordo li riverencis profunde, kiel tion faras ĉiu flatulo. Tamen, tio ne estis tute kutima magiisto. Li sciis profeti la veron je lia propra maniero. Li prenus du argilajn ujojn, unu li plenigus per vino, la alian per lakto, kaj li intervenus el unu al la alia ĝis en la likvaĵo li vidus la veron. Tiel la magiisto komencis magiadi kaj profetis al la reĝo kaj la reĝino: "Viaj problemoj estos solvitaj. Ŝi, kiun via princo ekamis, estas amikino de ĉevaloj/ Tute nekontentaj pro la respondo la reĝo kaj la reĝino foriris reen al sia kastelo, kompreninte eĉ ne unu vorton de la profetaĵo.Dum tiu tempo la princo iris al sia glacia knabino kiam sur la vojo li vidis strangan personon, kokonigitan, grizan kiel muso, kun ruĝaj okuloi el kiuj penetris lumo. La juna princo estis tro juna kaj nesperta kaj ne sciis ke tiu lumo estis la pura malbono. Kaj la princo aliris al tiu persono. Li prezentis sin kiel povra komerca vojaĝanto kiu vendas magian trinkaĵon. Tiel la princo aĉetis la trinkaĵon (kvankam li ne kredis ke ĝi estas magia, li volis helpi al la persono). JeJa ĝusta momento kiam li aĉetis la malgrandan malhele ruĝan ujeton, la persono malaperis. Ĉar la princo multe soifis, li trinkis iomete el la ujeto kaj... tuj la princo, bela kiel la suno, iĝis ĉevalo.Kaj tiel la princoĉevalo vagis multajn tagojn (kaj noktojn) sur la monto, timigita kaj sola, ĝis unu matenon li vidis sian etan glacian knabinon rigardantan la sunon. Li aliris al ŝi (nun,Liam li estis ĉevalo, li povis aliri). La ĉevalo ŝajnis tiel bela al la knabino kaj ŝi konsentis ludi kun ĝi. Ili ludis la tutan tagon, sed jen malbono! Ĝuste kiam la ludo estis la plej bela, la hufo de la princo ekglitis kaj li surloke frakasis la etan knabinon. La ĉevalo senespere ekkriis kaj forkuris. Post li baldaŭ venis la Morto. Ĝi estis tute blanka. Ĝi surgenuiĝis apua la disigitaj restaĵoj de la glacia knabino, prenis kaj foportis ilin al sia subtera reĝa kastelo kaj neniu eĉ sciis Ie la knabino ekzistis.Kaj tiel la homoj, trapasante, scivolis: "Kiu loĝas en tiu malgranda neĝa dometo sur la pinto de la monto?" Ĝis la eho unufoje respondis: 'Neniu! Tio estis antaŭ tro longe!"

Zagreba slavisto kaj literaturkritikisto kiu ekvidis la mondon en Bjalistoko en 1924 kaj ses jarojn poste fariĝis zagrebano, mortis Ia 25an de oktobro 2010. La slavistikon li studis en Flozofiafakultato, kie li doktorigis, docentis, profesoris kaj iĝis professor emeritus. Lia ĉefa fako estis la rusa literaturo. Por ni kiuj konas Bjalistokon, ne estas mirige ke Fiaker poliglota en dek lingvoj, ofte gastprofesoris en eŭropaj kai usonaj universitatoj, membris en Slovena akademio de scienco kaj arto kaj honormembris en la Hungara kaj Pola sciencakademioj. Iniciatis kaj tondis Instituton pri literaturscienco de Filozofia fakultato en Zagrebo .Tre fruktodona iniciatinto de dudekjara projekto pri Terminaro de rusa avangardo en dek volumoj. La verko el 1953 Herezuloj kaj revantoj, Stiloj kaj epokoj 1964 malfermas imponan liston de verkoj ĝis laste Rusa avangardo II en 2009. Li elstaris aparte kiel eŭropnivila esplorinto de tiel nomata prozo en bluĝino’. Esperanto ĝuis lian favoron.
S. Š.

VLADIMIR KVATERNIK 
(7-2010)

En Karlovac mortis la 6an de junio 2009 membro de Esperanto-Societo Vik
tor Mihovilić Karlovac Vladimir Kvater
nia

NEKROLOGOJ

VOJISLAV BOROVAC
(1935-2010)

Vojislav Borovac naskiĝis ĉ. 1935, mortis en Osijek en aŭgusto 2010. Instruisto laŭ profesio. En 1950-aj kaj 1960-aj jaroj li gvidis plurajn esperantajn kursojn en bazaj lernejoj en Osijek. El liaj kursoj en la instruista lernejo en Osijek rekrutuĝis esperantaj instruistoj diversloke en Slavonio. Inter 1958 kaj 1962 sekretario de la esperanta klubo “Liberiga Stelo” en Osijek.

Mila Pavičević/Divo Pulitika

VODNIKOVA 9 -

25.970,22 eŭroj

NIA ESTONTA EJO
580. Željko Gubijan 27,14 eŭroj
581. Blanka Pavloviĉ 16,29 eŭroj
582. Vanja Radovanoviĉ 30,71 eŭroj
583. Danica KoneĈni 13,57 eŭroj
584. Spomenka Ŝtimec 6,79 eŭroj

Post septembro kolektite 94,95 eŭroj
Ekde lajara 2003 kolektitaj entute

En la jaro 2010 ni repagadas nian krediton 
por centra hejtado muntita en Vodnikova 
en 2009. Nia ŝuldo por centra hejtado restas 

2.057,70 eŭroj
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